Høje-Taastrup Kommune

Dato: 10.1.2021

Høringssvar fra Seniorrådet til møde Ældre- og Sundhedsudvalget den 13.1 2021
Seniorrådet har følgende høringssvar:
Sag: 4. I – Valg til Seniorråd 2021
Allerførst vil vi gerne kvittere sig for, at man har besluttet sig for fremmødevalg som valgform til seniorrådsvalget november 2021. Vi ser det som en kraftig styrkelse af lokaldemokratiet, fordi denne valgform giver
langt den største valgdeltagelse og dermed også Seniorrådet en større demokratiske vægt.
Vi er allerede nu i fuld gang med at organisere aktiviteter i forbindelse med valghandlingen, bla. havde formanden en leder i sidste nummer af Senior Nyt om emnet. Dette har nu givet en henvendelse fra en interesseret kandidat
Seniorrådet deltog i slutningen af november 2020 i et møde med Henny Hansen og Helle Petersen ang. indstillingen til ÆSU om rammerne for valghandlingen. Det har så resultere i nedenstående indstillinger til
ÆSU, der kalder på bemærkninger fra Seniorrådet:
1. Seniorrådet pr. 01-01-2022 består af 7 medlemmer og maksimalt 7 suppleanter
a. Bemærkning. Seniorrådet har foreslået 5 suppleanter, idet der stadig vil være 5 rådsmedlemmer tilbage, selv om alle 7 valgte trækker sig.
Af ”Vejledning om ældreråd” fremgår det, at et ældre-/seniorråd består af mindst 5 medlemmer
og at det KAN vælges en stedfortræder for hvert medlem. Det mener vi er unødvendigt. Fem
suppleanter bør være nok.
2. Valg til Seniorråd afholdes som fremmødevalg den 16-11-2021
3. Der ikke bliver mulighed for at brevstemme til valget
a. Bemærkning. Vi går ind for, at der skal gælde samme muligheder for at stemme pr. brev som
til byrådsvalget. Dette ud fra et specielt hensyn til sårbare og gangbesværede ældre, der har
svært ved at bevæge sig hen til afstemningsstederne
4. Seniorrådet i samarbejde med administrationen tilrettelægger og afvikler valg til Seniorråd
5. Såfremt Seniorrådet ikke kan engagere det nødvendige antal tilforordnede, gennemføres
der ikke fremmødevalg
a. Bemærkning. Vi går ud fra, at vi på det første møde mellem Seniorrådet og administrationen får aftalt, hvor mange tilforordnede der skal skaffes.
Vi foreslår, at man gennemfører fremmødevalg på de 5-6 største afstemningssteder
(aftales nærmere), hvis man ikke kan skaffe det aftalte antal tilforordnede. På de
”fravalgte” afstemningssteder opslås oplysninger om, hvor der afholdes valg til Seniorrådet.
6. Det besluttes, om der skal gennemføres fremmødevalg, såfremt antallet af opstillede kandidater ikke
overstiger antallet af medlemmer og suppleanter
a. Bemærkning. Principielt mener vi, at der skal afholdes fremmødevalg, hvis der er flere kandidater end rådspladser, både af lokaldemokratiske hensyn, men også fordi der gerne må
være en kamp om pladserne.
Med venlig hilsen
Seniorrådet
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